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Cloud ERP



A Bluesoft

Em 2002 lançamos o primeiro 
ERP SaaS totalmente Web do Brasil.

Uma empresa de tecnologia nascida para atender 
as necessidades de varejistas, atacadistas e 
distribuidores. 

Somos pioneiros em SaaS, Cloud e Web no Brasil. 

A Bluesoft nasceu em 2000 do sonho de criar um 
sistema de gestão totalmente Web, que pudesse 
ser acessado via Internet de qualquer lugar do 
mundo através de um browser, numa época em 
que nem a tecnologia e nem a infraestrutura de 
telecomunicações estava preparada. 



SaaS Cloud Web
Os  sistemas da Bluesoft podem atender seu 
negócio de ponta-a-ponta em todas as áreas 
da companhia e acompanhar o crescimento de 
sua empresa.

Pare de se preocupar com custos de 
infraestrutura, backups, segurança e licenças. 
Nós cuidamos de tudo isso para você, assim, 
você pode focar no que é mais importante.

Os Sistemas da Bluesoft são oferecidos no 
modelo SaaS (software como serviço), são 
modernos e 100% web, sem necessidades de se 
instalar softwares na sua infraestrutura local.

Nossos sistemas são intuitivos com interface 
simples, e fáceis de usar.





Compras
✓ Acordos Comerciais
✓ Pedidos de Compras
✓ Cobertura de Estoque
✓ Negociações
✓ Contratos de Fornecimento
✓ Cotação de Faltas com Coleta de 

Preços Online
✓ Linha de Compra
✓ Pedido de Entrepostos
✓ Sugestão de Compras
✓ Conta Comercial do Fornecedor
✓ Consulta de Pendências
✓ Pedidos Conjugados



✓ Portal do Fornecedor
✓ Cotação de Faltas

SRM



Estoque
✓ Integração com Coletores e Celulares
✓ Apuração do Inventário
✓ Transferências Internas
✓ Transformação de Produtos
✓ Auditoria de Presença
✓ Controle de Ruptura (Ressuprimento)
✓ Recebimento de Mercadorias
✓ Produtos sem giro
✓ Controle de portaria
✓ Alerta de Rupturas
✓ Contagem e Expedição
✓ Trocas



NF-e
✓ Receba NF-es via e-mail
✓ Importação de NF-e
✓ Inutilização de Numeração
✓ Manifestação do Destinatário
✓ Notas Fiscais de Trocas
✓ Emissão de NF-e 
✓ Integração direta com a SEFAZ
✓ Consulta de Autorização
✓ Download Automático de NF-e
✓ Consulta de Autorização
✓ Controle de Trocas
✓ Cancele NF-e e NFS-e
✓ Consulta de Situação do Contribuinte



PCP
✓ Controle de Receitas e Quantidades
✓ Produtos para produção



Pricing
✓ Definição de Preços
✓ Pesquisa de Concorrentes
✓ Classe de Preço



Varejo
✓ Gestão de Piso da Loja
✓ Planograma
✓ Auditoria de Preço
✓ Auditoria de Presença
✓ Impressão de Etiquetas
✓ Setores de Balança



Vendas
✓ Venda Online em Tempo Real
✓ Administração de Preços
✓ Preço de Fidelidade
✓ Curva A B C
✓ Sugestão de Venda
✓ Pedido de Vendas para Grupos Econômicos
✓ Força de Vendas
✓ Central do Representante
✓ Separação para Faturamento
✓ Pesquisa de Concorrentes
✓ Previsão de Venda
✓ Ofertas, Packs Virtuais e Descontos
✓ Canal de Venda



CRM e DP
✓ Convênio de Venda a Clientes
✓ Convênio de Funcionários com Outras 
Empresas

✓ Guias de recolhimento dos tributos
✓ Controle de Férias, Horário de Trabalho 
e Pensões
✓ Cadastro de Tabela de Eventos
✓ Cadastro de Funcionários
✓ Contabilização Automática



Financeiro
✓ Gestão de Contas
✓ Conferência e Aceite
✓ Controle de Receitas e Despesas
✓ Agendamentos, Agrupamento e 

Desmembramento
✓ Cartão Corporativo
✓ Varredura, Conferência e Aceite
✓ Gestão de Cobranças
✓ Emissão de Boletos e Extrato Bancário
✓ Adiantamentos a Sócios e a Fornecedores
✓ Controle Bancário
✓ Risco Sacado
✓ Empréstimos e Carro Forte
✓ Venda de Serviços Comissionados
✓ Gestão de Recargas de Celular
✓ Correspondente Bancário
✓ Financiamentos
✓ Integração Bancária e com 

Administradoras
✓ Controle de Cheques
✓ Baixa de Cartões



Tesouraria e Contratos
✓ Gestão dos Operadores
✓ Quebras e Sobras de Caixa
✓ Conferências e Sangrias
✓ Baixa Automática de Cartões
✓ Negociações e Conciliação de Cartões
✓ Gestão de Contratos
✓ Adiantamento de Contratos
✓ Contratos Recorrentes
✓ Gestão de Competências



Patrimônio
✓ Chapeamento
✓ Cadastro
✓ Categorias
✓ Gestão de Imóveis
✓ Depreciação
✓ Benfeitorias



Fiscal
✓ Conferência e auditoria das escritas
✓ Apuração dos Tributos como: ICMS, 

ICMS-ST, IPI, PIS e COFINS, INSS, CSRF, 
IRRF etc

✓ Central de Tributos
✓ Controle de Créditos 
✓ Centralização de ICMS
✓ Agendamento para geração automática 

dos SPED
✓ Créditos sobre Compra de Ativo
✓ Créditos sobre Depreciação
✓ Precatórios
✓ Emissão da NF-e para contribuintes 

substituto
✓ Emissão dos Livros Fiscais
✓ Mapa Resumo
✓ Geração dos principais arquivos digitais: 

EFD ICMS/IPI, Contribuições
✓ Demais obrigações acessórias Estaduais, 

Federais e municipais
✓ Agendamento Tributário na mudança de 

tributação
✓ Integração com o Cosmos



Contábil
✓ Contabilização Automática
✓ Implantação de Saldos
✓ Conciliação Bancária
✓ Balancete de Verificação
✓ DRE em tempo Real
✓ Rastreabilidade, Manutenção e Ajustes
✓ Consulta de Lançamentos
✓ Bloqueio de Competências
✓ Conciliação Fiscal/Contábil
✓ Balanço patrimonial
✓ Incorporação de Empresas
✓ SPED Contábil ECD, SPED ECF e SPED 

FCont
✓ Planejamento Orçamentário
✓ DMPL e DLPA
✓ Apuração pelo Lucro Real
✓ Apuração pelo Lucro Presumido
✓ Centro de Custo
✓ EBITDA
✓ A Bluesoft está sempre adequado com a 

nova carga tributária



Força de Vendas
✓ Gestão de Grupos Econômicos
✓ Tabelas de Preço Personalizadas
✓ Pedido Mobile (Android e iOS) Online e 

Offline
✓ Separação de Pedidos
✓ Controle de Rotas e Cargas



Logística / WMS
✓ Endereçamento Logístico
✓ Faturamento de Lotes
✓ Otimização de Estoques
✓ Importar Lotes Logísticos
✓ Controle de Lotes e Datas de Validade
✓ Separação e Conferência de Lotes 

Logísticos
✓ Gestão de Operador Logístico
✓ Recebimento Conjugado
✓ Distribuição por Demanda, Forçada e 

Programada
✓ Reserva de Estoque
✓ Preços para Distribuição
✓ Distribuição por Demanda, Programada 

e Forçada
✓ Conferência e Faturamento de Lotes 

por Palete
✓ Estoque em Poder de Terceiros
✓ Estoque de Terceiros em Poder da Loja
✓ Reposição automática



TMS
✓ Roteiros de Entrega
✓ Remuneração dos Motoristas
✓ Tabela de Frete



Voice Picking
✓ Comandos por voz



Cosmos
✓ Consulta de Produtos por Código de 

Barras (GTIN/EAN/PLU)
✓ Classificação Fiscal (NCM/CEST)
✓ Estrutura Mercadológica
✓ Fabricante
✓ Marca
✓ Preço Médio
✓ Fotos
✓ Tributos (ICMS, PIS, COFINS, CSTs)



BI
✓ Tecnologia Tableau & AWS Redshift
✓ Mais de 160 Dashboards Disponíveis
✓ Forecasting de Vendas
✓ Dashboards Integrados ao Pedido de 

Compra
✓ Agendamento de envio por e-mail
✓ Criação de Dashboards Personalizados



e-commerce
✓ Criação de site e aplicativo
✓ Personalização via ERP
✓ Preços e ofertas online
✓ Criação de cupons de desconto
✓ Vitrine Virtual
✓ Web Pickup
✓ Loja Virtual



Acelerato
✓ SAC
✓ Help Desk
✓ Workflow de Tarefas
✓ Gestão de Ideias
✓ Gestão de Projetos
✓ Auditoria de Campo





Nossos Clientes

+600 Empresas 

Supermercados
Atacarejos
Atacados
Distribuidores
CDs
Operadores Logísticos
Restaurantes
Perfumarias
Postos de Combustíveis
Conveniência
Farmácias
Prestadores de Serviços
Administradoras de Bens
Holdings

https://docs.google.com/presentation/d/1avxbWHjF0uNBCDE_UWVfmAVR3imZzTG70XQFUXMfeY4/edit?folder=0APMCpL-kwdLLUk9PVA#slide=id.g6bf120d445_3_3


ATRAVÉS DO BLUESOFT ERP, 
TODOS OS DIAS NOSSOS CLIENTES:

geram + de

12.000
pedidos de compra 

emitem + de

650.000
cupons fiscais 

realizam + de

14.400
pagamentos 

recebem + de

12.100
notas fiscais por 
NF-e's  

faturam + de

6.000
NF-e's  

auditam + de

85.000
lançamentos 
contábeis

TODOS OS ANOS OS NOSSOS CLIENTES

12
faturam + de

bilhões
de reais

+350
lojas físicas

+600
empresas

+3800
PDVs

ATENDEMOS MAIS DE:

Nossos Números



Bluesoft + AWS
Segurança: Sabemos o quanto a segurança e controle de 
dados é importante para o seu negócio, a AWS possui as mais 
importantes certificações de segurança do mercado.

Elasticidade: A Bluesoft está preparada para o crescimento da 
sua empresa, a medida que se aumenta o número de usuários 
e transações, a nossa infraestrutura cresce sem que você 
precise fazer nada.

Redundância: Todos os nossos servidores possuem réplicas 
em diferentes data-centers e backups em diferentes países 
para garantir máxima disponibilidade e segurança para sua 
empresa.  Se ocorrer algum problema em um dos 
data-centers, o outro assume a operação automaticamente 
sem perda de dados e sem indisponibilidade.

Monitoramento: Possuímos uma equipe dedicada que utiliza 
a mais avançada tecnologia de monitoramento de servidores, 
bancos de dados e aplicações para garantir que sua empresa 
possa contar com o mais alto nível de disponibilidade e 
performance na utilização de nossos sistemas.



A AWS é utilizada pelas maiores 
organizações do mundo no setor público e 
privado, e nos mais diversos segmentos da 
economia. Veja algumas das organizações 
que também estão na Nuvem da Amazon 
Web Services.

Fonte: https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/ 

Quem mais está na AWS?

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/


Mais Transparência e Economia
 Menos Surpresas, Sem Custos Escondidos



Onde está a economia?
Custos escondidos em Sistemas On Premise (Instalados)

● Hardware e Upgrades de Hardware
● Cabeamento, Refrigeração, Energia
● Licenças (Oracle, Redhat, Windows Server, etc.)
● Updates de Licenças (ex: nova versão de Oracle)
● Aluguel de Data Centers (Colocation)
● Profissionais CLT (DBAs, Infra, Segurança, etc.)
● Otimização, Performance, Disponibilidade
● Instalação de Atualizações (Equipe + Consultores)
● Redundância de Servidores em 2 Cidades
● Sem Custos com Projetos e Customizações
● Sem Módulos vendidos a parte (ex: obrigações legais)
● Custos com EDI e Softwares Complementares.

Com a Bluesoft, tudo isso está incluído na mensalidade!



Trabalhamos com as principais e mais 
modernas tecnologias de internet do mercado. 
A maioria das nossas aplicações está 
desenvolvida na plataforma Java, que está 
entre as tecnologias mais estáveis, e é utilizada 
e confiada pelas principais empresas de 
tecnologia do Mundo como Amazon, Google, 
Oracle e Netflix.

Temos mais de 15 anos de experiência em 
desenvolvimento Web, e todos os nossos 
sistemas foram desenhados para funcionar 
na Internet.

Tecnologia



Implantação 
Rápida
Nosso processo de implantação e 
treinamento é rápido para garantir que sua 
empresa colha os resultados o mais cedo 
possível  e que tenha um custo reduzido.

Temos diversos cases de sucesso de 
implantações de ponta-a-ponta a partir de 3 
meses de duração.

- Mapeamento
- Diagnóstico
- Planejamento
- Execução e Acompanhamento
- Avaliação



O Bluesoft ERP é atualizado a cada 
quinze dias com novas funcionalidades 
e melhorias.

Estamos sempre pensando em formas 
de melhorar a utilização da tecnologia 
para otimizar a operação da sua 
empresa, criando ferramentas para 
reduzir despesas e aumentar a 
lucratividade.

Ritmo de Inovação 
Acelerado



O Bluesoft ERP conta com uma série de 
aplicativos mobile e funcionalidades 
responsivas que podem ser acessadas por 
dispositivos móveis para dar mais agilidade a 
sua operação:

● App Vendas em Tempo Real
● App In Store (Consulta de Estoque e 

Preços)
● App Força de Vendas
● Relatórios e Dashboards Mobile 
● Recebimento de Cargas
● Pesquisa de Concorrentes
● Muito mais

Mobilidade



Venda Online

#


Consulta de Produtos

#


Pesquisa de Concorrentes

#


BI - Venda Online

#


BI - Prevenção e Ruptura

#


Nossos clientes contam com uma 
plataforma de e-learning completa com 
cursos gratuitos para todos os seus 
usuários e colaboradores.

A sua equipe de treinamento e 
capacitação, poderá oferecer nossos 
cursos online para seus colaboradores 
sem nenhum custo adicional.

Treinamentos 
Online Gratuitos



Escritório na cidade de São Paulo/SP, no 
bairro de Moema, próximo ao aeroporto de 
Congonhas.

Localização



A Bluesoft conta com mais de 100 profissionais 
altamente qualificados

A Bluesoft está entre as 20 melhores empresas de 
tecnologia da informação reconhecida pela Great 
Places to Work e Love Mondays Glassdoor.

Estamos localizados em Moema, na Capital de São 
Paulo.

Nossa Equipe



POR QUE A

✓ Tecnologia de Ponta

✓ Pioneiros em SaaS/Nuvem

✓ Muito mais que um ERP

✓ Experiência no Comércio

✓ Segurança

✓ Economia

✓ Resultados

BLUESOFT?


